
 

 

 فرانشیز سقف تعهد  شرکت بیمه ایران(  1400قرارداد  ) تعهدات بیمه درمان تکمیلی

، مراکز  مارستانی) بجز چشم ( ، انواع سنگ شکن در ب یوگرافی، هر نوع آنژ یوتراپی، راد یو جراح یطب یبستر یها نهیهز

 مانیبجز زا مارستانیسال در ب 70سال و باالتر از  10همراه افراد کمتر از  نهیهز Day Careمحدود و  یجراح
280,000,000 30 

مرتبط با سرطان ،  ی، اعمال جراح یتراپ وی، راد یدرمان یمیش یسقف تعهدات برا شیشامل :  افزا یتخصص یاعمال جراح

مغز  وندی، پ هیکل وندیکبد ، پ وندی، پ هیر وندی، پ فیو ستون فقرات ، گامانا سکیو نخاع  ، د یقلب ، مغز ، اعصاب مرکز

 ی(. درمان و دارو 1عروق کرونر و عروق داخل مغز ) با احتساب بند  نترونشنالیاعمال ا ی هیو کل یوپالستیاستخوان ، آنژ

 ریدر موارد غ یاکخور یباشد ) بجز داروها یقابل پرداخت م یمارستانیب یها نهیخاص و صعب العالج از محل تعهد هز مارانیب

 ( یبستر

560,000,000 30 

 30 50,000,000 نیو عمل سزار یعیطب مانیزا نهیهز

 IUI  ،ZIFT  ،GIFT، نجکشنیکروایشامل م یمرتبط و اقدامات درمان یشامل اعمال جراح یو نابارور ییدرمان نازا یها نهیهز

،IVF 
50,000,000 30 

و چشم ،  یطیعروق مح ییسرپا یوگرافی، آنژ یوگرافیشامل : انواع راد 1گروه  یکینیپاراکل یها نهیهز1پاراکلینیکی گروه 

( زوتوپیو درمان ا ی)شامل اسکن هسته ا یهسته ا ی، پزشک ی، انواع اسکن ، ام ار ا ی، ماموگراف یانواع سونوگراف

 ) سنجش تراکم استخوان ( یتومتریدانس

20,000,000 
30 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2پاراکلینیکی گروه 

شامل نوار قلب ، انواع  یو عروق یقلب یصی، خدمات تشخ ERCP،  یشامل : انواع آندوسکوپ 2گروه  یکینیپاراکل یها نهیهز

مانند )  یتنفس یصیتست ، خدمات تشخ لتی، ت کریم سیپ زی، تست ورزش ، آنال نگیتوری، انواع هولتر مان یوگرافیاکوکارد

( ، EEG) ی( الکتروانسفالوگرافEMG ،NCV) یعصب تیو هدا یوگرافیالکتروم یصیو ...( خدمات تشخ PFTو یاسپرومتر

،  یومتری، ب یمتری، پر یچشم ) مانند اپتومتر یو پرتو پزشک یصی)نوار مثانه( خدمات تشخ کینامیورودی یصیخدمات تشخ

 و ... ( یومتری، انواع اد یگوش ) مانند تمپانومتر یصی، پنتاکم و ... ( ، خدمات تشخ یترم یپاک

 یمارکرها ی) به استثنا یشگاهیها ( مانند : خدمات آزما شی) آزما 3گروه  یکینیپاراکل یها نهیهزآز 3پاراکلینیکی گروه 

 ( نیوالد کیژنت یو غربالگر نیجن کیژنت شاتیآزما ی) به استثنا یپزشک کی، ژنت کیآلرژ ی، تستها ی( ، پاتولوژ ینیجن

 ینیجن یها یو درمان ناهنجار صیو تشخ ینیجن یخدمات غربالگر 4گروه  یکینیپاراکل یها نهیهزجنین 4پاراکلینیکی گروه 

 نیجن کیژنت یها شیو آزما ینیجن ی، مارکرها نیقلب جن یشامل : اکو

( ، ST) ی( ، گفتار درمانPT) یوتراپیزی( : ف ی) توان بخش 5گروه  یکینیپاراکل یها نهیهزتوان بخشی  5پاراکلینیکی گروه 

 (OT) یکاردرمان

 ونیزی، اکس یوتراپی، کرا هی، ختنه ، بخ یری، گچ گ ی، در رفتگ یمانند : شکستگ ییاعمال مجاز سرپا نهیهزجراحی سرپایی 

 یدرمان زری، ل ستیک ی هیتخل ،یوپسی، ب پومیل
15,000,000 30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 خدمات اورژانس،ویزیت و دارو

گر اول ( و خدمات اورژانس در  مهیمجاز کشور صرفا مازاد بر سهم ب یدارو ) بر اساس فهرست دارو ها ت،یزیو نهیجبران هز

 یبستر ریموارد غ

10,000,000 30 

و دست دندان  ی، ارتودنس مپلنتیلثه ، ا ی، جراح یمربوط به خدمات دندانپزشک یبستر ای ییسرپا یها نهیهزدندانپرشکی 

محترم  اتیخصوص توسط ه نیدر ا یکه تعرفه ا یتا زمان یدندان پزشک یها نهیهز -(  ییبای) به استثناء اعمال ز یمصنوع

 رانیگران ا مهیب یکایتوسط سند انهیشود که به صورت سال یم ختمحاسبه و پردا یدولت ابالغ نشده باشد بر اساس تعرفه ا

 دینما یگر ابالغ م مهیب یو به شرکت ها میتنظ مهیب یشرکت ها یبا هماهنگ

20,000,000 30 

 30 4,000,000 ( یا مهینوبت در هر سال ب کی) صرفاً  یطب ی، لنز تماس یطب نکیع نهیجبران هز

لنز  ای هیقرن نگیر یکارگذار ای PRK ،RK  ،PHAKIC،الزک،  کیزیچشم چپ مانند ل یانکسار وبیرفع ع یها نهیجبران هز

در  یکساران وبیمربوط به رفع ع یجراح یها نهیهز -و معتبر (  ی) طبق فاکتور رسم زانیلنز آرت نهیو هز یداخل چشم

جمع قدر مطلق  ای گماتی، آست ینی، دورب ینیب کیدرجه نزد گر مهیپزشک معتمد ب صیقابل پرداخت است که به تشخ یموارد

 باشد شتریب ای وپترید 3(  گماتیبه عالوه نصف آست ینیدورب ای ینیب کیهر چشم ) درجه نزد ییناینقص ب

60,000,000 30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        هزینه آمبوالنس داخل شهر 

و با نقل و  یشده در مراکز درمان مهیشدن ب یمشروط به بستر یپزشک یها تیفور ریو سا شهرآمبوالنس داخل  یها نهیهز

 طبق دستور پزشک معالج یدرمان-یصیمراکز تشخ ریبه سا ماریانتقال ب

5.000.000 30 

شده  مهیشدن ب یمشروط به بستر یپزشک یها تیفور ریآمبوالنس خارج از شهر و سا یها نهیهزهزینه آمبوالنس خارج شهر 

 طبق دستور پزشک معالج یدرمان-یصیمراکز تشخ ریبه سا ماریو با نقل و انتقال ب یدر مراکز درمان
 10.000.000 30 

 1.401.206 )بابت هر نفر ماهانه(حق بیمه با مالیات 


